FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE
MŰHOLDAS SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

Pénzforgalmi szolgáltató PÉLDÁNYA

Fizető fél neve:
Fizetési számla pénzforgalmi jelző
száma:

-

-

		

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
Pénzforgalmi szolgáltató címe:

Város:

Irányítószám:
Utca:

Kedvezményezett neve és címe:
Kedvezményezett azonosítója:

Házszám:

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft., 1384 Budapest Pf.:739; 1134 Budapest, Váci út 35.
GIRO kód: A12175136T002

Szerződő fél neve:
Szerződő fél címe:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Házszám:

Szerződő fél azonosítója:

(ügyfélszolgálat tölti ki a kedvezményezettnél)

Érvényesség kezdete:
Teljesítés felső értékhatára:
A felhatalmazás jellege:

év

hó

nap

Érvényesség vége:

év

, azaz
Eredeti felhatalmazás

hó

Ft
Módosítás

nap

(nem kötelező kitölteni)

Megszüntetés

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom ________________________ pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy fizetési pénzforgalmi számlámat a
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a hátlapon található útmutató ismeretében
adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a szerződő fél kap értesítést.

Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

hogy a Számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a Kedvezményezettet.
__________________________________(város), _____________év _________hó _________nap

______________________________________________________
Szolgáltató megbízásában eljáró személy
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
DIRECT-DEBIT-AUTH-SATELLITE-HU-COM-02

______________________________________________________
Fizető fél aláírása

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE
MŰHOLDAS SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

Kedvezményezett PÉLDÁNYA

Fizető fél neve:
Fizetési számla pénzforgalmi jelző
száma:

-

-

		

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
Pénzforgalmi szolgáltató címe:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Kedvezményezett neve és címe:
Kedvezményezett azonosítója:

Házszám:

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft., 1384 Budapest Pf.:739; 1134 Budapest, Váci út 35.
GIRO kód: A12175136T002

Szerződő fél neve:
Szerződő fél címe:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Házszám:

Szerződő fél azonosítója:

(ügyfélszolgálat tölti ki a kedvezményezettnél)

Érvényesség kezdete:
Teljesítés felső értékhatára:
A felhatalmazás jellege:

év

hó

nap

Érvényesség vége:

év

, azaz
Eredeti felhatalmazás

hó

Ft
Módosítás

nap

(nem kötelező kitölteni)

Megszüntetés

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom ________________________ pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy fizetési pénzforgalmi számlámat a
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a hátlapon található útmutató ismeretében
adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a szerződő fél kap értesítést.

Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

hogy a Számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a Kedvezményezettet.
__________________________________(város), _____________év _________hó _________nap

______________________________________________________
Szolgáltató megbízásában eljáró személy
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
DIRECT-DEBIT-AUTH-SATELLITE-HU-COM-02

______________________________________________________
Fizető fél aláírása

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE
MŰHOLDAS SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

Szerződő fél PÉLDÁNYA

Fizető fél neve:
Fizetési számla pénzforgalmi jelző
száma:

-

-

		

Pénzforgalmi szolgáltató neve:
Pénzforgalmi szolgáltató címe:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Kedvezményezett neve és címe:
Kedvezményezett azonosítója:

Házszám:

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft., 1384 Budapest Pf.:739; 1134 Budapest, Váci út 35.
GIRO kód: A12175136T002

Szerződő fél neve:
Szerződő fél címe:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Házszám:

Szerződő fél azonosítója:

(ügyfélszolgálat tölti ki a kedvezményezettnél)

Érvényesség kezdete:
Teljesítés felső értékhatára:
A felhatalmazás jellege:

év

hó

nap

Érvényesség vége:

év

, azaz
Eredeti felhatalmazás

hó

Ft
Módosítás

nap

(nem kötelező kitölteni)

Megszüntetés

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom ________________________ pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy fizetési pénzforgalmi számlámat a
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a hátlapon található útmutató ismeretében
adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a szerződő fél kap értesítést.

Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

hogy a Számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a Kedvezményezettet.
__________________________________(város), _____________év _________hó _________nap

______________________________________________________
Szolgáltató megbízásában eljáró személy
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
DIRECT-DEBIT-AUTH-SATELLITE-HU-COM-02

______________________________________________________
Fizető fél aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE című nyomtatvány kitöltésével a fizető fél felhatalmazza számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatóját, hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt fizetési számláról fizetéseket teljesítsen. A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazási megbízás
kezdeményezhető, módosítható vagy megszüntethető.

Felhatalmazási megbízás kezdeményezése
A felhatalmazási megbízást adó fizető félnek a nyomtatványon jelölt adatcsoportokat kell kitölteni a rendelkezésére álló számlán szereplő adatok felhasználásával írógéppel,
vagy nyomtatott betűkkel. Az adatokat az előre megrajzolt négyzetekbe kell beírni, figyelembe véve a négyzetek számát.

Fizető fél adatai
Kitöltendő a „Fizető Fél neve” maximum 36 jel hosszúságban és a terhelendő „Fizetési számla pénzforgalmi jelző száma” 2-szer 8, vagy 3-szor 8 számjegy hosszan.
Amennyiben a teljes név meghaladná a 36 jelet, akkor rövidíteni szükséges a fizetési számlaszerződéssel összhangban.

Kedvezményezett adatai
Az adatcsoport mezőit a Kedvezményezett feltüntette a nyomtatványon.

Szerződő fél adatai
A „Szerződő fél neve” rovat akkor töltendő ki, ha a fizető fél és a szerződő fél nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben maximum 36 jel hosszan kell megadni annak a
személynek a nevét, akinek a tartozását a fizető fél kívánja kiegyenlíteni.
A „Szerződő fél címe” mező pontos megadása a szerződő fél egyértelmű azonosítása érdekében szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre
elegendő hely, úgy ésszerű rövidítések alkalmazandók.
A szerződő fél azonosítóját minden esetben az Ügyfélszolgálat tölti ki.

Teljesítés adatai
Az „Érvényesség kezdete” és „Érvényesség vége” szöveget követő négyzetekbe számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, hogy mikortól érvényes, illetve meddig érvényes
a felhatalmazási megbízás. Az „Érvényesség kezdete” azt jelenti, hogy a fizető fél ettől a dátumtól biztosítja a kedvezményezett számára azt a lehetőséget, hogy a számláját
beszedéssel megterhelje.
A „Teljesítés felső értékhatára” szöveget követő négyzetek kitöltésével adható meg (forintban) az a maximális összeghatár, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél
számlájáról átutalhat a kedvezményezettnek. Ezt az értéket szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatónak kötelessége a teljesítést megtagadni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni, ha nem kívánnak felső értékhatárt megadni.

A felhatalmazás jellege
Új felhatalmazási megbízás megadásakor az „Eredeti megbízás” szöveget megelőző négyzetbe „X” jelet kell írni.
A meglévő megbízás módosítását a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató csak akkor fogadja be, ha a fizető fél a „Módosítás” előtt található négyzetbe „X” jelet ír.
A megbízás megszüntetése esetén a „Megszüntetés” szöveget megelőző négyzetbe „X” jelet kell írni.

Nyilatkozat
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a fizető fél a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és a kitöltött felhatalmazáson szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő
hivatalos aláírása.

